
ДЕКАДА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

у рамках Фестивалю науки – 2021 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

11.05.2021-21.05.2021 

Назва заходу Опис заходу, цільова аудиторія Спікер / тренер Дата, час проведення, 

реєстрація на захід 

Вебінар «Дотримання 

стандартів 

академічної 

доброчесності в 

Україні та ЄС: 

компаративний 

аналіз» 

Мета: сприяти поширенню європейських принципів академічної 

доброчесності в Університеті Грінченка серед учасників 

освітнього процесу. 

Під час заходу учасники ознайомляться зі спільними та 

відмінними аспектами дотримання стандартів академічної 

доброчесності в Україні та Європейському Союзі, розглянуть 

явище плагіату в освітньо-науковій діяльності. 

Цільова аудиторія: студенти, магістрати, аспіранти, докторанти, 

молоді та досвідчені вчені, науково-педагогічні, педагогічні, 

наукові працівники Університету. 

Дана Сопова,  
викладач циклової комісії 

з педагогічної освіти 

Фахового коледжу 

«Універсум» 

Університету Грінченка, 

доктор філософії з освітніх 

педагогічних наук 

12.05.2021 

 

13:10-14:30 

 

реєстрація на 

захід  

Вебінар  

«Як сервіси з 

перевірки на плагіат 

допомагають 

підтримувати 

академічну 

доброчесність» 

Мета: пояснити принципи роботи сервісів для перевірки на 

плагіат та їх вплив на зростання академічної доброчесності в 

Університеті. 

Учасники заходу дізнаються, як проходить перевірка наукових 

текстів на плагіат сервісом Unicheck; навчаться аналізувати 

відсотки текстових запозичень, що є у роботах; поглиблять свої 

знання щодо методів та засобів, які допомагають розвивати 

академічну доброчесність.  

Цільова аудиторія: студенти, магістрати, аспіранти, докторанти, 

молоді та досвідчені вчені, науково-педагогічні, педагогічні, 

наукові працівники Університету. 

Сідляренко Андрій,  
комерційний директор 

Unicheck 

13.05.2021 

 

10:00-11:00 

 

 

реєстрація на 

захід  

Онлайн-лекція  

«Академічна 

доброчесність 

в Університеті: 

практичний вимір 

боротьби з плагіатом» 

Мета: сприяти поширенню ключових цінностей академічної 

доброчесності в Університеті Грінченка серед науково-

педагогічних працівників та  здобувачів вищої освіти.  

Під час заходу учасники ознайомляться з різновидами порушень 

норм академічної доброчесності; розглянуть причини вдавання до 

плагіату (за Б. Гілмором); отримають практичні поради стосовно 

дотримання норм академічної доброчесності в освітньому 

процесі; розглянуть методи боротьби з плагіатом. 

Цільова аудиторія: студенти, магістрати, аспіранти, докторанти, 

Світлана Чуканова, 

координатор 

Американської бібліотеки 

імені Віктора Китастого 

Національного 

університету «Києво-

Могилянська академія», 

кандидат педагогічних наук 

14.05.2021 

 

13:00-14:00 

 

реєстрація на 

захід 

https://docs.google.com/forms/d/1kPXQ1YR4uZ8m1sRHi3I5j2yoTlKXmarYmk-8c5bJD2g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kPXQ1YR4uZ8m1sRHi3I5j2yoTlKXmarYmk-8c5bJD2g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xd9NhPeVqVqDbKjay0nHob7jof5KGReJRfCKUoRe7N0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xd9NhPeVqVqDbKjay0nHob7jof5KGReJRfCKUoRe7N0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LU_SVwaIwEGyP8NxF8CYGNPppJh0lbGmZFYGNPR-Sak/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LU_SVwaIwEGyP8NxF8CYGNPppJh0lbGmZFYGNPR-Sak/edit


молоді та досвідчені вчені, науково-педагогічні, педагогічні, 

наукові працівники Університету. 

Освітологічні 

онлайн-дебати 

«Академічна 

доброчесність під час 

змішаного навчання: 

дотримуватися не 

можна порушувати» 

 

Мета: сприяти утвердженню принципів академічної 

доброчесності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного 

навчання в Університеті Грінченка засобами інтелектуальної гри. 

Під час заходу учасники обговорять стан дотримання етичних та 

юридичних норм академічної чесності в умовах дистанційного 

навчання, полемізуватимуть щодо ефективних механізмів 

запобігання та протидії академічної недоброчесності під час 

дистанційного навчання. 

Цільова аудиторія: студенти, магістрати, аспіранти 

Університету. 

Наталія Ханикіна,  
старший науковий 

співробітник НДЛ 

освітології Університету 

Грінченка, кандидат 

філологічних наук; 

Марина Науменко, 

викладач кафедри 

дошкільної освіти, 

голова Наукового  

товариства студентів, 

аспірантів, докторантів 

і молодих вчених 

Педагогічного інституту 

Університету Грінченка 

18.05.2021 

 

14:30-15:30 

 

 

реєстрація на 

захід 

Вебінар-практикум 

«Бібліотека на 

допомогу науковцю» 

Мета: презентувати актуальні послуги та можливості бібліотеки 

Університету Грінченка для здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних та наукових працівників Університету задля 

утвердження принципів академічної доброчесності. 

Під час заходу учасники детально ознайомляться з такими 

поняттями бібліотечної грамотності як «бібліотечні 

класифікаційні індекси та коди» (УДК, JEL, DOI тощо), 

«авторський знак»; поглиблять знання щодо правильного 

використання державних стандартів та міжнародних стилів в 

оформленні списків літератури; отримають практичні поради 

щодо перевірки наукових текстів на плагіат; ознайомляться з 

можливостями проведення тематичного підбору журналу для 

публікації у Scopus і Web of Science та літератури відповідної 

тематики; дізнаються про особливості  розміщення власних 

публікацій в Інституційному репозиторії. 

Цільова аудиторія: студенти, магістрати, аспіранти, докторанти, 

молоді та досвідчені вчені, науково-педагогічні, наукові 

працівники Університету. 

Тетяна Опришко,   
директор бібліотеки 

Університету Грінченка, 

кандидат наук із соціальних 

комунікацій; 

Сніжана Гузенко,  
провідний бібліограф 

бібліотеки; 

Анастасія Литвинова, 
завідувач відділу 

бібліотеки; 

Тамара Ростовцева, 

завідувач відділу 

інформаційних технологій 

бібліотеки; 

Галина Тимофєєва,  

молодший науковий 

співробітник бібліотеки 

Університету Грінченка 

19.05.2021 

 

11:00-12:20 

 

реєстрація на 

захід 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_4DaxP21VvCadrNp9GWieosrq9y49FqeiHDt7P8zmdo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_4DaxP21VvCadrNp9GWieosrq9y49FqeiHDt7P8zmdo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B6m5PtkGOF24k2ml3dNwKAyX6frJ_m35zsmV4fN4hHY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1B6m5PtkGOF24k2ml3dNwKAyX6frJ_m35zsmV4fN4hHY/edit

